
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.39.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 224/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 06 września 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.30 zakończenie o godz. 12.30 

  

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – 

Turbia. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice – 

Potoczek. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż płyt betonowych pochodzących 

z rozbiórki opaski przy budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wiat przystankowych usytuowanych 

w ciągu powiatowego szlaku rowerowego. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Sportu i Aktywności Ruchowej. 



 
 

8. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanków bursy - zawodników STAL 

Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna. 

9. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanki bursy – zawodniczki 

Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta”. 

10. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów”, w sprawie dofinansowania 

zadania pn. „Szkolenie i sprawdzian wiedzy dla Społecznej Straży Rybackiej”. 

11. Wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą 

w Chwałowicach, w sprawie dofinansowania wyjazdu do Austrii Dziecięco-Młodzieżowego 

Zespołu Tanecznego „Sanowiślaczki”. 

12. Wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za zakwaterowanie grupy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Mołdawii 

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w ZPO-W. – uzupełnienie planu wydatków o kwotę 

386,22 zł.  

13. Przyjęcie protokołu nr 223/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 224. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do proponowanego 

porządku obrad? Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zaproponowała, aby do porządku obrad 

wprowadzić jako punkt 12. Wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej 

Woli w sprawie zwolnienia z opłat za zakwaterowanie grupy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia 

z Mołdawii w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w ZPO-W – uzupełnienie planu wydatków o kwotę 

386,22 zł. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi odnośnie wprowadzenia 

do porządku obrad w/w punktu? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1013R 

Zbydniów – Turbia. 



 
 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi 

powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów 

– Turbia. 

 

Ad. 4. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1003R 

Zdziechowice – Potoczek. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi 

powiatowej Nr 1003R Zdziechowice – Potoczek. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1003R 

Zdziechowice – Potoczek. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż płyt betonowych pochodzących 

z rozbiórki opaski przy budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że w związku z remontem budynku pomocniczego 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli pozyskano 15 sztuk płyt chodnikowych o wymiarach 50 cm x 

50 cm oraz 10 sztuk płyt chodnikowych o wymiarach 35 cm x 35 cm. Naczelnik Wydziału IMP 

zaproponowała, sprzedaż płyt chodnikowych w cenie 9,76 zł/m2 netto - 12 zł/m2 brutto. Starosta 

zapytał, czy są osoby chętne do kupna tych płyt? Naczelnik Wydziału IMP odpowiedziała, 

że do starostwa zgłosiła się osoba fizyczna chętna odkupić w/w materiały. Starosta zapytał, czy są 

pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

Głosy: za -5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 224/1287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż płyt 

betonowych pochodzących z rozbiórki opaski przy budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wiat przystankowych 

usytuowanych w ciągu powiatowego szlaku rowerowego. 



 
 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że Nadleśnictwo Janów Lubelski zwróciło się 

z wnioskiem o odbudowę wyposażenia turystycznego tj. dwóch wiat przystankowych usytuowanych 

w ciągu powiatowego szlaku rowerowego na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz odbudowę trasy 

rowerowej biegnącej przez Madeje-Lipowiec-Gielnia-Zaklików. Obydwie wiaty są w złym stanie 

technicznym, mają uszkodzone dachy co uniemożliwia ich użytkowanie a także może stanowić 

zagrożenie dla turystów korzystających ze ścieżki rowerowej oraz Lasów Janowskich. W/w szlak 

rowerowy również wymaga nakładu środków by móc go odbudować i uporządkować. Naczelnik 

Wydziału IMP zaproponowała, aby póki co jedynie zdemontować wiaty przy pomocy ZDP 

oraz zlikwidować pozostałości po oznakowaniu trasy rowerowej biegnącej przez Madeje-Lipowiec-

Lipa-Gielnia-Zaklików z uwagi na brak środków finansowych. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, 

że należy bezwzględnie rozebrać wiaty, zaś w przyszłym roku wspólnie z Lasami Państwowymi 

oraz Gminą odnowić ten szlak. Wicestarosta Mariusz Sołtys dodał, że należy się zastanowić na tą 

inwestycją i ewentualnie zaplanować ją w budżecie na 2019 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 224/1288/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wiat 

przystankowych usytuowanych w ciągu powiatowego szlaku rowerowego. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Sportu i Aktywności Ruchowej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 224/1289/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali 

sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Sportu i Aktywności 

Ruchowej. 

 

Ad. 8. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanków bursy - 

zawodników STAL Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek o zwolnienie z opłat za pobyt w Bursie 

Międzyszkolnej 15 wychowanków bursy - zawodników STAL Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna, 

w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r., tj: 7 uczniów technikum w ZSP 2, 5 uczniów liceum 

ogólnokształcącego w ZSP 2, jednego ucznia technikum w ZSP oraz dwóch uczniów Samorządowego 

Liceum Ogólnokształcącego. Zwolnienie 15 wychowanków bursy z w/w opłat za okres 10 miesięcy, przy 

pobycie 183 dni (na podstawie przesłanej kalkulacji), dotyczyłoby kwoty 38 692,50 zł. Starosta Janusz 



 
 

Zarzeczny zaproponował, aby zwolnienie w/w uczniów nastąpiło w okresie od września do grudnia 

2018 r. zaś po tym okresie, zalecił zasięgnąć opinii trenera odnośnie tego, czy są to rokujący zawodnicy 

i wówczas podjąć decyzje odnośnie dalszego zwolnienia. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-4 przeciw-0, wstrzymujące-1 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli i postanowił zwolnić z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej 15 wychowanków bursy - 

zawodników STAL Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 

r. Następnie po tym okresie powziąć opinię od trenera, czy są to zawodnicy rokujący i ewentualnie podjąć 

decyzje odnośnie dalszego zwolnienia z opłat.  

 

Ad. 9. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanki bursy – 

zawodniczki Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta”. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta podobnie jak w poprzednim 

punkcie zaproponował, aby zwolnienie w/w uczennicy nastąpiło w okresie od września do grudnia 

2018 r. Po tym okresie należy zasięgnąć opinii trenera odnośnie tego, czy jest to rokująca zawodniczka 

i wówczas podjąć decyzje odnośnie dalszego zwolnienia. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-4 przeciw-0, wstrzymujące-1 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli i postanowił zwolnić z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanki bursy – 

zawodniczki Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta” w okresie od września 2018 r. do grudnia 

2018 r. Następnie po tym okresie powziąć opinię od trenera, czy jest to zawodniczka rokująca i ewentualnie 

podjąć decyzje odnośnie dalszego zwolnienia z opłat. 

 

Ad. 10. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów”, w sprawie 

dofinansowania zadania pn. „Szkolenie i sprawdzian wiedzy dla Społecznej Straży Rybackiej”.  

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Kierownik zarekomendował, 

aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek oraz przyznać całość wnioskowanej kwoty tj. 3200 zł. Starosta 

zapytał, na co miałoby zostać przeznaczone dofinansowanie? Kierownik odpowiedział, 

że na umundurowanie dla osób będących członkami Społecznej Straży Rybackiej. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” został pozytywnie rozpatrzony. 



 
 

 

Ad. 11. Wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem 

z siedzibą w Chwałowicach, w sprawie dofinansowania wyjazdu do Austrii Dziecięco-

Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Sanowiślaczki”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta powiedział, że jest to bardzo 

dobra inicjatywa i zaproponował, aby przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczaniem na częściowe pokrycie 

kosztów transportu. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą 

w Chwałowicach został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.12. Wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za zakwaterowanie grupy dzieci i młodzieży polskiego 

pochodzenia z Mołdawii w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w ZPO-W. – uzupełnienie planu 

wydatków o kwotę 386,22 zł. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek dyrektor ZPO-W o uzupełnienie planu 

wydatków o kwotę 386,22 zł, w związku z zakwaterowaniem grupy dzieci i młodzieży polskiego 

pochodzenia z Mołdawii w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w ZPO-W. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Pytań i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 13. Przyjęcie protokołu nr 223/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do protokołu 

nr 223/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Protokół nr 223/2018 został przyjęty. 

 

Ad.14. Wolne wnioski. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wstępne informacje dotyczące możliwości utworzenia 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w budynku MOPSu w 

porozumieniu z Gminą Stalowa Wola. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania środków 

finansowych na ten cel m.in. ze środków PFRON. Starosta zapytał, czy będzie to nowy sprzęt? Dyrektor 

PCPR odpowiedział, że będzie to głównie sprzęt używany. Dyrektor powiedział, że będzie na bieżąco 

informował Zarząd Powiatu odnośnie postępów w tym temacie.  



 
 

 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Klubu Sportowego ZKS STAL odnośnie 

zmiany przeznaczenia przyznanego w dniu 16 czerwca 2018 r. dofinansowania w wysokości 4000 zł 

i przeznaczyć je na zakup okolicznościowych gadżetów związanych z Jubileuszem Klubu w postaci 

kubków ceramicznych ze stosownym nadrukiem. Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -5, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 odnośnie 

dofinansowania przejazdu uczniów do Kołobrzegu. Starosta zaproponował, aby wniosek został 

rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 224. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


